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TAILÂNDIA – O Reino do Sião 
O País onde o sorriso nos dá as Boas Vindas 

19 Novembro a 01 Dezembro 2022

Grande Circuito de 13 dias em Pensão Completa e Hotéis 4*
incluindo visita ao famoso “Triângulo Dourado” onde Tailândia, Myanmar e Laos se encontram na 

confluência do Rio Mekong, às tribos de Mulheres-Girafa, ao mercado flutuante de Damnoen Saduak, 
à antiga capital de Ayutthaya, Património Mundial pela Unesco e muito mais…

A Tailândia é um país de contrastes, de tradições e repleto de atractivos, desde os templos dourados de Banguecoque, às majestosas ruínas das antigas
capitais do Sião, à famosa tribo das mulheres-girafas. Localizada no coração do Sudeste Asiático, a Tailândia divide fronteiras com Myanmar, Laos,
Camboja e Malásia. Tailândia, um destino de sonhos e sorrisos. Deixe-se levar pelo fascínio da cultura tailandesa, pelos seus encantadores templos,

pelas verdejantes paisagens do Norte … e pela simpatia das suas gentes.

Programa Preliminar

1º Dia – 19 Novembro (Sáb.) - LISBOA / DUBAI / BANGKOK
Comparência dos participantes no aeroporto de Lisboa cerca de duas e meia antes da partida do voo. Assistência
nas formalidades de embarque assistidas pelo/a guia acompanhante OASIStravel que acompanhará toda a viagem
e partida para Bangkok às 13h35 (escala no Dubai da 01h00 às 03h05). Refeições e noite a bordo.

2º Dia – 20 Novembro (Dom.) – BANGKOK
Chegada a Bangkok pelas 12h05. Assistência e transporte para o hotel. Almoço e formalidades de check-in. Restante
tarde livre para repouso. O/A guia-acompanhante OASIStravel estará à disposição do grupo para realizar um passeio
a pé pela cidade, para primeira orientação. Jantar e alojamento no Hotel Novotel Bangkok Silom 4*.

3º Dia – 21 Novembro (Seg.) – BANGKOK
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita de dia inteiro a Bangkok e alguns dos seus principais templos, como
‘Wat Trimir’ (Buda de Ouro), e o Templo ‘Wat Pho’ (Buda Deitado) local onde se encontra também a primeira
escola de medicina tradicional e de massagens da Tailândia, considerada também como a primeira universidade do
país. Almoço num típico restaurante tailandês situado ao longo dos canais. Visita ainda do grande complexo
monumental do “Grande Palácio”. O Palácio foi a antiga residência dos Reis da Tailândia. O complexo inclui
diferentes edifícios como o Palácio Funerário, o Palácio da Recepção, ou a Sala da Coroação.
Ao fim da tarde, saída para efectuarmos um cruzeiro de cerca de duas horas e meia ao longo do Rio Chao Phraya,
caracterizado por ser um rio tranquilo e oferecer múltiplas formas de exploração, onde podemos desfrutar de um
deslumbrante entardecer em Bangkok a bordo do barco “Grand Pearl”. Jantar buffet para nos surpreendermos com
a gastronomia local tailandesa e internacional, saboreando cada momento, ao som de músicas tradicionais
tailandesas, com vistas magnificas para as principais atracções de Bangkok, como o Templo do Amanhecer, Wat
Arun e o Grande Palácio, iluminados ao anoitecer.
Regresso ao hotel para alojamento.

4º Dia – 22 Novembro (Ter.) – BANGKOK - Mercado de MAEKLONG / DAMNOEN SADUAK-Mercado Flutuante
Pequeno-almoço no hotel e saída cedo para visita do Mercado do comboio de Maeklong. Este mercado tem a
particularidade de ser montado sobre os trilhos dos carris do comboio, em que diversos momentos do dia o
comboio “obriga” os feirantes, clientes e turistas a correrem dos trilhos, para permitir a passagem da composição
num percurso de 1 km. De seguida, continuação para Damnoen Saduak, para visita do Mercado Flutuante. No
mercado flutuante de Samnoen Saduak as inúmeras embarcações dos vendedores, lado a lado, formam um
autêntico mundo flutuante.

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/
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4º Dia – 22 Novembro (Ter.) – BANGKOK - Mercado de MAEKLONG / DAMNOEN SADUAK-Mercado Flutuante ( cont.)
Continuação para almoço. Após o almoço, continuação para visita do Grande Pagode de Nakhon Pathom, e o Sanam
Chandra Palace construído em 1907 na pequena cidade de Nakhon Pathom, residencial real do Rei Rama VI. Este castelo é
um exemplo da influência francesa, através do seu estilo renascentista. No final da visita regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.

5º Dia – 23 Novembro (Qua.) – BANGKOK / MAHA SAWAT / BANG PA IN / AYUTTHAYA
Pequeno-almoço e saída em direção à província de Nakhon Pathom até ao porto de Wat Suwannaram onde embarcamos
numa lancha rápida, “Long Tail” que nos leva ao longo do Canal Mahasawat, onde nos podemos deliciar com uma
espectacular paisagem rural que goza, até ao momento, do privilégio de estar fora das principais rotas turísticas. Durante o
trajecto, visita a uma plantação de lótus, uma das maiores da região onde podemos admirar a grande variedade desta
flor, preparadas para serem enviadas para o famoso mercado de flores de Bangkok, assim como caminharemos por
pomares de frutas locais. Prosseguimos em direcção à capital da província de Ayutthaya, Património Mundial pela Unesco
em 1981, incluindo o almoço durante as visitas. Ayutthaya foi a primeira capital da Tailândia, fundada no século XIV
quando a região ainda era conhecida como Sião, ou Reino de Ayutthaya. Visita ainda da vila portuguesa de Ayutthaya. Foi
a maior comunidade ocidental em Ayutthaya, com aproximadamente 3.000 pessoas. É possível ver as ruínas da Igreja de S.
Pedro e do Cemitério.
Não poderíamos terminar sem efectuar um passeio de barco até Bang-Pa-In para visita do Palácio Real de Verão, antiga
residência de verão dos reis de Siam Bang Pa In, localizado num belo e amplo parque cercado por lagos e canais. No final
das visitas regresso a Ayutthaya, para jantar e alojamento no Hotel Kantary Ayatthaya 4*.

6º Dia – 24 Novembro (Qui.) – AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE
Após o pequeno-almoço, a vista de hoje inicia-se com a visita ao magnífico Parque Arqueológico de Ayutthaya, para visita
dos templos mais representativos, como as estátuas de bronze gigantes de Wat Monkol Borpith, Wat Srisanpetch, Wat
Panangcherng e Wat Yai Chaimonkol. Almoço em restaurante local. Seguimos viagem em direcção a Lopburi, uma das
cidades mais antigas da Tailândia, para visita ao Prang Sam Yod (O pagode Sagrado) – o Templo dos Macacos, que tem
origem Khmer e data do século XIII. A particularidade, como o próprio nome indica, está nos inúmeros macacos ali
existentes. Continuação para Phitsanuloke, a capital da província e um fantástico destino para os amantes da natureza.
Jantar e alojamento no Hotel Pattara Resort & Spa 5*.

7º Dia – 25 Novembro (Sex.) – PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI
Pequeno-almoço e saída para visita ao templo mais sagrado de Phitsanuloke, com visita às ruínas de Wat Phra Sri Ratana
Maha That, um templo real do século XIV. Conhecido pelos habitantes locais como “Wat Yai”, foi fundado pelo Rei Lithai
de Sukhotai e contém uma famosa imagem dourada do Buda. Continuação das visitas ao Parque Histórico Sukhotai,
declarado Património da Humanidade pela UNESCO e considerado o primeiro reino tailandês (século XIII), antes de
Ayutthaya. Oportunidade de um descontraído passeio de bicicleta pelo Jardins Sukhotai, entre ruínas e lagos, e
contemplaremos um doas ícones mais importantes da região, o Grande Buda de Wat Sri Cum (o Templo da Árvore
Sagrada), coberto com folha de ouro e apoiado sobre os joelhos, o qual é venerado com grande fervor pelos habitantes
locais. Almoço durante as visitas. Durante a tarde, saída em direcção a Chiang Rai, com paragem obrigatório no pitoresco
Lago Phayao, no vale do rio Ing.
Jantar e alojamento no Hotel The Egend Chiang Rai 4*.

8º Dia – 26 Novembro (Sáb.) – CHIANG RAI / CHIANG SAEN (TRIÂNGULO DOURADO) / CHIANG MAI
Pequeno-almoço e início da visita do mais popular templo, o Wat Rong Khun ou Templo Branco, um templo budista
contemporâneo muito original, projectado por um arquitecto tailandês que lhe deu a forma e cor especificas: o branco,
quase imaculado é a representação da pureza. Continuando a visita a Mae Chan, hoje em dia uma cidade distrito que
serve de centro de transacções comerciais entre várias tribos. Anteriormente era um centro de trabalho da prata, onde
temos a possibilidade de ver alguns membros de diferentes etnias, como as tribos Yao e Akha. Almoço durante as visitas.
Continuação em direcção ao famoso “Triângulo Dourado”, onde se encontram as fronteiras da Tailândia, de Myanmar
(Birmânia) e do Lao, com visita ao “Sop Ruak” nome local do famoso “Triângulo Dourado” onde do alto de uma colina
desfrutaremos das magnificas vistas sobre o Rio Mekong e o seu afluente, o Ruak, que divide geometricamente em forma
de triângulo, a fronteira entre os três países.

http://www.oasistravel.net/
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8º Dia – 26 Novembro (Sáb.) – CHIANG RAI / CHIANG SAEN (TRIÂNGULO DOURADO) / CHIANG MAI (cont.)
De seguida, visita ao Museu do Ópio, pequeno mas original, para dar a conhecer mais sobre o mercado do ópio que
marca a história recente da região. No fim das visitas, seguimos até Chiang Mai para jantar e alojamento no Hotel
Holiday Inn Chiang Mai 4*.

9º Dia – 27 Novembro (Dom.) – CHIANG MAI
Após o pequeno-almoço, saída para visita de um campo de elefantes. Com uma paisagem cénica que nos
acompanha, chegaremos ao parque sustentável de elefantes, estes parques foram criados para protecção dos
elefantes, onde gozam de uma excelente qualidade de vida e dos cuidados necessários. Conheceremos as suas
histórias particulares e teremos a oportunidade de alimentá-los, sob a supervisão dos responsáveis do parque.
Almoço. Continuação para visita onde vive a tribo Karen, as famosas “Mulheres Girafa”, que usam diversas argolas
em volta do pescoço e dos tornozelos e também visita a uma quinta de orquídeas, flor tão característica do país.
Almoço durante as visitas. Durante a tarde, visita do centro de artesanato de Sankamphaeng e de Borsang, para
desfrutarmos da arte em madeira, guarda-chuvas feitos à mão, sedas tecidas, artigos de ourivesaria e joalharia,
cerâmicas, lacas entre outras variedades de artesanato local. Após as visitas, regresso ao hotel e saída para jantar
típico Kantoke, com músicas e danças tradicionais do norte da Tailândia.

10º Dia – 28 Novembro (Seg.) – CHIANG MAI / BANGKOK
Após o pequeno-almoço, transporte até ao aeroporto de Chiang Mai para voo de regresso a Bangkok. Chegada a
Bangkok e transporte até ao hotel. Almoço e formalidades de check-in no Hotel Novotel Bangkok Silon 4*. Jantar e
alojamento.

11º Dia – 29 Novembro (Ter.) – BANGKOK / CANAIS DE THONBURI
Pequeno-almoço. Um dos locais mais exclusivos da Tailândia são os mercados de flores, o lugar perfeito para nos dar
aromas e cores com este festival de flores frescas. A cultura tailandesa dá importância vital às flores, pois são usadas
em oferendas, presentes ou em decoração de espaços. Saída para passeio de barco típico de cauda longa pelos
intermináveis canais ou “klongs” de Thonburi, a parte oeste de Bangkok, conhecida pelo nome de “Veneza do Leste”.
Percorrer os canais do rio é a melhor forma de visitar um outro lado de Bangkok, num ambiente relaxado e pitoresco
entre casas de madeira construídas em cima da água, a ocasional vendedora de souvenirs num barco e crianças que
brincam nas suas águas. Visita da impressionante coleccção de oito barcaças reais, as “Royal Barges”, usadas quando
o rio e os seus afluentes eram o meio de comunicação mais importantes e os navios eram o meio de transporte,
incluindo da realeza. Continuação com visita do Templo do Entardecer, ou Wat Arun no idioma local, uma construção
em estilo Khmer e um dos principais templos budistas de Bangkok, local de onde terá uma vista maravilhosa das
principais atracções da cidade. Almoço durante as visitas. No final das visitas regresso ao hotel.
Em hora a informar, saída para jantar acompanhado de músicas e danças tailandesas. Alojamento.

12º Dia – 30 Novembro (Qua.) – BANGKOK / DUBAI
Dia livre para complementar as visitas ou dedicar o tempo às diversas opções de compras a preços muito apetecíveis.
O/A guia-acompanhante OASIStravel estará naturalmente disponível para acompanhar o grupo em alguns passeios
e/a alguns mercados.
Jantar. Em hora a informar transporte para o aeroporto.

13º Dia – 01 Dezembro (Qui.-Feriado) – BANGKOK / DUBAI / LISBOA
Formalidades de embarque e partida de Bangkok à 02h00 em voo Emirates Airlines com destino a Lisboa (escala no
Dubai das 06h00 às 07h25). Noite e refeições a bordo.
Chegada ao aeroporto de Lisboa prevista para as 12h00.
FIM DA VIAGEM

http://www.oasistravel.net/
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Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor/mês*

Em quarto DUPLO 2.674 € 190 € 2.864 € 179 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 480 € 30 €

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea em classe turística em voo regular Emirates Airlines, Lisboa / Bangkok / Lisboa (via Dubai);
✓ Passagem aérea em classe turística em voo Chiang Mai / Bangkok;
✓ Taxas de aeroporto, segurança, combustível e taxas de embarque no valor de 190€ (valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e volta;
✓ Estadia de 10 noites nos hotéis mencionados ou similares – Hotéis 4*/5*-, incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão Completa do almoço do 2º dia ao jantar do 12º dia, num total de 21 refeições como mencionado no programa, incluindo 1

jantar com espetáculo e 1 jantar em barco típico;
✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário;
✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, de acordo com o programa;
✓ Passeios de barco como mencionados;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 21.02.2022;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Tudo o que não esteja expresso como incluído no presente programa e extras de carácter pessoal, como p.ex. chamadas telefónicas,

lavandaria, etc.

Documentos necessários (para cidadãos portugueses):
✓ Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem.
✓ Certificado Digital de Vacinação Covid-19 ( em Inglês) e/ou Teste PCR negativo ( em Inglês) (informação a actualizar mais próximo da 

data da viagem).

* = 16 mensalidades de 31 Março’22 a 30 Junho’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Março 2022.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início, com a
condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

http://www.oasistravel.net/


CS11OT 0075 Tailândia1

• Wat Rong Khun
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Mulher “Girafa”

Centro de artesanato
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AYUTTHAYA
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

OASIStravel – 21/02/2022

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa 1 EUR = 37THB // 1 Eur= 1,126 USD (01/02/2022).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 02 Agosto’22: 65€ por pessoa; de 03 Agosto a 02 Setembro’22: 15% do valor da viagem; de 03
Setembro a 20 Setembro’22: 25% do valor da viagem; de 21 a 30 Setembro’22: 50% do valor da viagem; de 1 a 16 Outubro’22: 75% do valor da viagem a
partir de 17 Outubro’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com
cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

http://www.worldweather.wmo/
http://www.oasistravel.net/
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Damnoen Saduak


